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3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

  اثر صمغ قدومه شهری وقدومه شیرازی بر رطوبت وفعالیت آبی کیک روغنی

 
 

 سمیه شرفی1- اکرم آریان فر2 *- زهرا شیخ االسالمی3
 

 ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی، قوچان، ایران  کارشناسی دانشجوی -1

 انشگاه آزاد اسالمی، قوچان، ایران گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، د -2

 رضوی خراسان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز علمی هیئت عضو -3

 

Emill:sharafi_hasti@yahoo.com 

 

 چکیده
افزودن صمغ ها به فرمول فراورده های نانوایی باعث افزایش مقدارفیبر محلول وظرفیت نگهداری آب درآنها می شود.این آب 

هدف از انجام این تحقیق  ش حجم فراورده ها ، بهبود بافت کیک بدون تغییر درخصوصیات اصلی آنها می گردد.باعث افزای

درصد( و ترکیب آنها  72/2و  12/2، 01/2، 2بررسی اثر افزودن صمغ قدومه شهری و صمغ قدومه شیرازی در چهار سطح )

ایج به وضوح نشان داد که صمغ قدمه شهری و شیرازی به در سه سطح بر میزان رطوبت و فعالیت آبی کیک روغنی بود. نت

درصد درنمونه 12/2و بهترین نتیجه درسطح  شدندخصوص درحالت ترکیبی سبب افزایش رطوبت و کاهش فعالیت آبی 

 (.>21/2pحاوی یک دوم صمغ قدومه شهری  و یک دوم صمغ قدومه شیرازی مشاهده گردید )

 

 قدومه شیرازی، رطوبت، فعالیت آبی، کیک روغنیکلید واژه: صمغ قدومه شهری، صمغ 

 

 مقدمه -1

(ودرصنایع غذایی برای 0223 ،سال پیش تا کنون استفاده شده )وربیکن 1222از صمغ ها یاهیدروکلوئید ها از

نگهداری ،حفظ ظاهر مواد غذایی به واسطه توانایی آ نها درپایدارسازی امولسیون ها  ،خواص رئولوژیکی ،تغییر بافت

 وغیره مصرف می شوند آب

های مختلفی در فرمول این مواد (. به منظور بهبود کیفیت کیک در بسیاری از موارد ازافزودنی 0229،)سایرینی

شود)اندرس ازهیدروکلوئیدها به عنوان ترکیبات بهبود دهنده کیفیت استفاده می به عنوان مثال، شود.استفاده می

ایش ویسکوزیته وپایداری خمیرابه کیک ،جلوگیری ازبیاتی،بهبود بافت (. اغلب صمغ ها جهت افز1900واندن، 

 (.1991کیک وافزایش قابلیت نگهداری رطوبت به فرمول کیک ها اضافه می شوند)بل وهمکاران ،

شود. این دانه در طب سنتی جهت درمان استخراج می Lepidium perfoliatumصمغ قدومه شهری از دانه گیاه 

درصد قند،  03/00ف مورد استفاده بوده است. تجزیه شیمیایی صمغ نشان داد این صمغ حاویهای مختلبیماری

درصد خاکستر و فاقد چربی است. این صمغ رفتاری شبیه به  10/2درصد رطوبت،  3/2درصد پروتئین،  3/2

ت آن کمتر از سیاالت سودوپالستیک دارد. ویسکوزیته و قابلیت جذب آب صمغ قدومه مشابه صمغ زانتان و حاللی

باشد. رفتار جریان صمغ قدومه شهری متاثر از نوع و غلظت نمک است. پایداری کف آلبومین در این صمغ می

 (.0211 ،)کوچکی و همکارانیابد حضور این صمغ افزایش می

 از و جنس دارد122-172ازخانواده کروسیرا درحدود Alyssum homolocarpufmی با نام علمی قدومه شیراز

ه به رنگ اکند گلهای این گیدوره به طور وسیعی گلدهی می طی سال طی دو بوده که در ه گیاهان گلدارگون

 ایران و عربستان، عراق، این گیاه بومی مصر، متر طول دارد.میلی1/1-1/0 هایی به اندازهدانه صورتی روشن و
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ایران شناخته شده است .دانه این  در ا تودرینام محلی قدومه شیرازی ی هآلیسوم هومولوکارپوم ب باشد.پاکستان می

دانه . دهدطعمی میبی مایع چسبنده کدر و تولید موسیالژ و ب کرده وآب با سرعت باال جذب آتماس با  گیاه در

 قدومه. (0212همکاران، صمغ شناخته شده است)هیمن و موسیالژ و این گیاه به عنوان مهمترین منبع تولید کنند

 خطی پلی ساکارید یک عنوان ها بهگاالکتومانان شودبندی میطبقه ها(ای )گاالکتوماناندانه ایهجزصمغ شیرازی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر صمغ قدمه شهری و صمغ قدومه شیرازی در چهار سطح بر میزان  است. شده شناخته

 Novasina ms 1-aw Axair)اه خودکار و پیشرفته دستگرطوبت کیک روغنی وهمچنین ارزیابی فعالیت آبی آن با استفاده 

Ltd )بود. ساخت کشور سوئیس 

 

 مواد و روشها  -2

 مواد -2-1

گلوتن مرطوب  ،01/10پروتئین  ،99/2خاکستر، 12/10رطوبت درصد،07( با درجه استخراج کاللهآرد گندم )

آرد مورد نیاز برای انجام آزمایشات یک بدین منظور،  تهیه گردید. کارخانه آرد کالله از 07/2و گلوتن خشک 0/11

همچنین سایر مواد مصرفی )براساس درصد آرد( در تولید جا تهیه و در مکان دور از نور و گرما نگهداری گردید. 

، وانیل و تخم مرغ از فروشگاه (tiara)نسترن، بکینگ پودر روغن نباتی مایعالدن، کیک شامل پودر شکر

ها تهیه و در یخچال مرغ تازه نیز یک روز قبل از تولید روزانه کیکخریداری و تخم یکننده مواد اولیه قنادعرضه

  نگهداری شد.

 مشهد شهر در های قدومه شهری وقدومه شیرازی از فروشگاهیدانه صمغ قدومه شهری وشیرازی: سازیآماده

 تمیز دستی شیوه به کاه و شکسته های سنگ، دانه خاشاک، و خار نظیر خارجی مواد حذف و جهت شده خریداری

 فرآیند استخراج شد. در (0229همکاران) و کوچکی به روش شیرازی و شهری قدومه تحقیق صمغ شدند. در این

 در و شدمی تنظیم HCLیا  NaoHموالر 1/2 محلول بوسیله دیونیزه آب pHابتدا  ها،نمونه کلیه صمغ استخراج

 تکمیل جهت مجدداً، و افزوده شده آن بهها دانه سپس و دیده ارتحر نظر دمای مورد به رسیدن تا گرم آب حمام

 هیدروکلوئیدی عصاره نهایت در .شدمی زده هم متناوب طور به و گرفته قرار گرم حمام آب در آب، جذب فرآیند

 خشک گرادسانتی درجه 72 دمای در در آون و شد استخراج ایران( خزر، پارس(اکستراکتور آزمایشگاهی توسط

انجام  منظور به خشک مکان در و بسته در ظروف درها صمغ پودر و شد (10مش الک )با و آسیاب و سپس دیدهگر

 .نگهداری شدند نظر مورد آزمایشات

درصد در فرموالسیون کیک الزم بود، مطابق با دستورالعمل موجود در 10همچنین شربت اینورت که به میزان 

 مورد استفاده قرار گرفت. 1303تدوین شده در سال  0201استاندارد ملی ایران به شماره 

 

 روش ها -2-2

 روش تهیه کیک روغنی -2-2-1

 32پودر شکر، درصد  12فرمول، با درصد آرد گندم  122به منظور تهیه خمیر کیک، مواد خمیر کیک حاوی 

درصد شربت  10و  رغتخم مدرصد  33وانیل و درصد  0/2، (tiara)پودربیکینگدرصد  0روغن نباتی مایع، درصد 

( ساخت ژاپن طبق فرموالسیون در نظر گرفته توزین  AND EK-200iاینورت بود. با استفاده از ترازو دیجیتال ) 

گردید سپس طبق روش کرم کردن، در ابتدا مخلوط شدن روغن، پودر شکر، و تخم مرغ با استفاده از یک هم زن 

دقیقه انجام شد تا  3دور در دقیقه و در مدت زمان  100عت ساخت فرانسه با سر (Moulinex 150W 727)برقی 

 3های هوا ایجاد گردد. سپس شربت اینورت به این کرم اضافه شد و عمل هم زدن به مدت یک کرم حاوی حباب
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، 2دقیقه ادامه یافت. در مرحله بعدارد، بکینگ پودر، وانیل و صمغ قدومه شهری و صمغ قدومه شیرازی )در سطوح 

درصد( اضافه گردید و مخلوط حاصل به صورت تدریجی به کرم افزوده گردید. در ادامه با 72/2و 12/2، 01/2

گرم از خمیر تهیه شده، درون کاغذهای مخصوص 22، آلمان( Lebensmittelechtای )استفاده از یک قیف پارچه

ی گردان با هوای داغ ها قرار گرفته بودند، ریخته شد. عمل پخت در فر آزمایشگاهکیک که درون قالب

(Zuccihelli Forni در دمای )دقیقه انجام گردید. پس از سرد  02گراد و به مدت زمان درجه سانتی 172، ایتالیا

اتیلنی به منظور ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی، بسته بندی و در های پلیها در کیسهشدن، هر یک از نمونه

 اری شدند.درجه سانتی گراد ( نگهد 01دمای محیط )

 

  ارزیابی رطوبت کیک روغنی -2-2-2

استفاده گردید. برای این منظور نمونه ها در  22-13شماره  AACC ،0222جهت انجام این آزمایش از استاندارد 

، ساخت کشور کره جنوبی( با OF-O2G، مدل Jeto Techساعت پس از پخت، در آون )مارک  0فاصله زمانی 

 گراد قرار گرفتند. درجه سانتی 122-121حرارت 

 

 کیک روغنی فعالیت آبیارزیابی میزان  -2-2-3

ساخت کشور سوئیس(  Novasina ms 1-aw Axair Ltdبرای اندازه گیری فعالیت آبی از دستگاه خودکار و پیشرفته )

سپس با گرم نمونه کامال خرد شده، داخل ظرف مخصوص این دستگاه ریخته شد و  1استفاده گردید. برای این منظور 

 . روشن نمودن دستگاه، به طور خودکار فعالیت آبی نمونه با نمایش دمای اندازه گیری، قرائت گردید
   

 آماریتجزیه و تحلیل  -2-3

میانگین آنالیز  مقایسه و واریانس برای آنالیز 17نسخه  spss افزار تصادفی بوسیله نرم طرح کامالً ها در قالبداده

 گردید. ترسیم Excell 2007افزار نرم ها توسطو منحنی شد، انجام درصد 1 سطح درا همیانگین مقایسه شدند.

  

  بحث و نتایج -3

 کیک روغنی رطوبتارزیابی نتایج  -3-1

نشان داده شده روغنی رطوبت کیک بر اثرصمغ قدمه شهری وصمغ قدومه شیرازی وتاثیر  ترکیب آنها  ،1در شکل

، آمده است با افزایش درصد صمغ، میزان رطوبت کیک روغنی 1 شکل که درنتایج پژوهش حاضر  طبق .است

(.این درحالی بود که بین نمونه های حاوی P<0.05نسبت به نمونه شاهدبه طور معنی داری افزایش یافت)

صمغ فدومه  72/2صمغ قدومه شیرازی وهمچنین نمونه های حاوی 12/2/و01/.درصدصمغ قدومه شهری و12

درصد مشاهده نگردید.همچنین 91مه شیرازی تفاوت معنی داری درسطح اطمینان صمغ قدو 72/2شهری و

(مشخص شدکه ترکیب دوصمغ قدومه شهری و قدومه شیرازی درسطح 1براساس نتایج ترکیبی آنها )شکل

(را در افزایش P<0.05درصدبه خصوص با نسبت یک دوم شهری ویک دوم شیرازی بیشترین اثر معنی داری )12/2

بت محصول نهایی داشت.علت افزایش میزان رطوبت نمونه ها نسبت به نمونه شاهد قدرت باالی صمغ میزان رطو

شهری وشیرازی درجذب ونگهداری آب درحین فرآیند پخت ونگهداری است.درهمین راستا ایوبی 

تند که ( ،دربررسی اثر صمغ گزانتان وگوار برمیزان رطوبت کیک روغنی به این نتیجه دست یاف1307وهمکاران)

این دوصمغ به طور معنی داری قادر به افزایش میزان این پارامتر نسبت به نمونه فاقد صمغ بودند)ایوبی 

بیان نمودند که ترکیباتی نظیر صمغ و امولسیفایر به دلیل ،  (0221مک کارتی و همکاران )(. 1307وهمکاران،
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شوند که ب و پایداری حضور آن در سیستم میو سبب کاهش انتشار آ دادهکنش  طبیعت آبدوست خود با آب برهم

 .همین امر در افزایش جذب آب و حفظ رطوبت محصول نهایی در حین فرآیندپخت و نگهداری مؤثر خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کیک روغنیرطوبت براثرصمغ قدومه شهری وصمغ شیرازی و تاثیر ترکیب آنها  -1 شکل 

 
  ی کیک روغنیارزیابی نتایج میزان فعالیت آب- 3-2

، غلظت های مختلف صمغ قدومه شهری وقدومه شیرازی وتاثیر ترکیب آنها بر فعالیت آبی نمونه ها را 0 شکل

نسبت به نمونه شاهد نشان می د هد. همانطور که در نتایج مشاهده می شود میزان فعالیت آبی نمونه های حاوی 

(. بطوری که درنمونه های حاوی قدومه P<0.05 )صمغ نسبت به نمونه شاهد به طور معنی داری کاهش داشت

مقدارفعالیت آبی به طور معنی داری کاهش پیدا کرد ودر رابطه با 72/2/تا01شهری با افزایش مقدار صمغ ازسطح 

قدومه شیرازی نیز به اینگونه است ، یعنی  نمونه هایی که حاوی درصد کمتری صمغ هستند فعالیت آبی باالتر 

درصد  72/2و12/2یشترین درصد صمغ را دارند فعالیت آبی  کمتری دارند، که در رابطه با  سطحونمونه های که ب

صمغ قدومه شیرازی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.تاثیر ترکیب صمغ قدومه شهری وقدمه شیرازی برفعالیت آبی 

که بیشترین  کاهش   درکیک روغنی بیشتر از تاثیرات مستقل هریک ازصمغ ها برفعالیت آبی است، به طوری 

درصد و به نسبت  یک دوم شهری ویک دوم 12/2مربوط  به نمونه حاوی  قدومه شهری وشیرازی درسطح  

این تغییرات مشابه با نتایج بدست آمده ی مویدی وهمکاران درسال  شیرازی )یعنی نسبت برابر(مربوط می شود.

 افزودند و گندم آرد وزنی( را به /)وزنی %0و  %1/ 1،  % 1،  %1/2مختلف  سطوح در کتیرا ، است آن ها صمغ1390

 طی در آبی فعالیت گیری اندازه از حاصل دادند نتایج قرار مورد ارزیابی حجیم نان کیفی های ویژگی بر آن را تاثیر

 (.1390، بود)مویدی فاکتور این کاهش دهنده نشان ها، نان کلیه نگهداری زمان مدت
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 کیک روغنیفعالیت برو شیرازی و تاثیرترکیب آنها  اثر قدومه شهری -2شکل
 

 گیرینتیجه -4

 مشخص روغنی کیک در فرموالسیون صمغ قدومه شهری وقدومه شیرازی افزودن اثر بررسی با پژوهش این در

رطوبت کیک روغنی  میزان افزایش درصد باعث 72/2شیرازی در غلظت  و قدومه شهری  هایصمغ که گردید

صمغ قدومه شهری ویک دوم صمغ  حاوی یک دوم ین در ترکیب همزمان دو صمغ با هم، نمونهاند، همچنشده

قدومه شیرازی باالترین میزان رطوبت رانسبت به نمونه شاهدداشت وهمچنین مشخص گردید با افزایش درصد 

لیت آبی (وکمترین میزان فعاP<0.05 هردونوع صمغ فعالیت آبی نمونه ها به طور معنی داری کاهش یافت )

درنمونه ترکیبی دوصمغ باهم به نسبت های یک دوم  نسبت به نمونه شاهد مشاهده شد. و این نمونه بعنوان تیمار 

 بهینه معرفی شد.

 

 تشکر و قدر دانی-5

فر، سرکار خانم دکتر شیخ االسالمی و مرکز تحقیقات  در پایان الزم است از زحمات سرکار خانم دکتر آریان

طبیعی خراسان رضوی که در مراحل انجام این پژوهش مارا یاری نمودند، صمیمانه قدردانی  کشاورزی و منابع

 نمایم.

 

 منابع -6

(وصمغ های گوار wpc.تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر)1307.ایوبی ا.حبیبی نجفی م ب .و کریمی م.1

 های علوم وصنایع غذایی ایران.وزانتان بر خصوصیات کیفی وفیزیکو شیمیایی کیک روغنی.مجله پژوهش 
 

 (. مبانی رئولوژی مواد و بیو پلیمرهای غذایی، انتشارات دانشگاه تهران.1300. قنبرزاده، ب.)0

 

ویژگی های کیفی نان  بر صمغ کتیرا اثر (. بررسی1390مویدی،س. ،صادقی ماهونک،ع. ،عزیزی،م. ،مقصودلو،ی.).3

 .123-110، صفحات 30 ،شماره12غذایی،دوره صنایع و علوم حجیم. فصلنامه

4. Anderson D.M.W., Andon S.A. 1988. Water-soluble food gums and their role product 

development. Creal Foods World 33, 844-850 
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5.Bell D.A., Steinke L.W. 1991. Evaluating structure and texture effects of methyl cellulose 
gums in microwave baked cakes. Cereal Foods World 36, 941-944. 

6. Koocheki A., Taherian A.R., Bostan A. 2011. Studies on the steady shear flow behavior 

and functional properties of Lepidium perfoliatum seed gum. Food research international. 
 

7..Sciarini, L. S., Maldonado, F., Ribotta, P. D., Pérez, G. T., Léon, A. E. (2009). Chemical 

compositionand functional properties of Gleditsia triacanthos gum.Food Hydrocolloid., 23, 

306–313. 

 

8..Verbeken, D., Dierckx, S., Dewettinck, K. (2003).Exudate gums: occurrence, production 

and applications.Appl. Microbiol. Biot., 63, 10–21. 
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